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Assunto: Regresso à Escola em regime presencial

Ao longo destes dois meses, graças ao esforço da poputação portuguesa e num contexto de
compromisso atargado entre diferentes órgãos de soberania, foi possível conter a pandemia e
garantir a segurança das pessoas.

à pandemia, é fundamental avançar graduatmente
levantamento das medidas de confinamento com vista a iniciar a fase de recuperação

Mantendo como prioridade o combate

o
e

revitatização da nossa vida em sociedade.

De acordo com a estratégia portuguesa de levantamento gradual dessas medidas (Resotução do

Consetho de Ministros n.o 33-C/2020, de 30 de abril),

foi definido, como primeiro passo

no

desconfinamento do sistema educativo, o regresso de atunos/as dos 11.o e 12.o anos e dos 2.o e
3.o anos dos cursos de dupta certificação do ensino secundário às atividades letivas presenciais,

a partir de 18 de maio de 2020.

Nas últimas semanas, muttipticaram-se os esforços do Ministério da Educação com

a

disponibitização das Orientações para a reorganização do funcionamento das escolas, aquisiçäo

e entrega de EPl, como máscaras cirúrgicas e ge[ desinfetante, em conjunto com ações de
sensibitização e demonstração de higienização nas escolas que irão abrir, em estreita
colaboração com as autoridades de Saúde e das Forças Armadas, respetivamente.
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Este é um trabatho conjunto para assegurar um regresso que permita conctuirmos o ano letivo,

mas também para prepararmos
vamos

o próximo, porque tal como refere Direção-Geral da

Saúde

ter de continuar a conviver com a COVID-19. Este será um período de consotidação de

aprendizagens em termos de currícuto, de apticarmos estas medidas de mitigação do risco e de

nos adaptarmos na forma de ensino

e

aprendizagem com

o distanciamento físico e

novos

circuitos dentro da escota, para também garantirmos o regresso no próximo ano letivo com
tranquilidade.
Com as orientações elaboradas e enviadas a todos os AE/ENA, e divutgadas no site da DGEstE, a

disponibitização dos referidos EPI'S, as ações de sensibitização de higienização e reorganização
dos espaços escotares, estão asseguradas as condições prévias de segurança para o regresso de

atunos/as.

Aproveito para informar que foi pubticado hoje, em Diário da Repúbtica, o Decreto-Lei n.o 20H/?020, que estabetece medidas excecionais de organização e funcionamento das atividades
educativas e formativas, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.

O Ministério da Educação continuará a acompanhar os desenvotvimentos deste

regresso,

disponibitizando as ferramentas que possam ser necessárias para apoio do V/ trabalho.
A toda a comunidade educativa que se reorganizou e adaptou neste esforço conjunto endereço

o meu profundo agradecimento.

Como diria Eugénio de Andrade "É urgente permanecer".

Assim será!
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